
Medvirkning handler om at du skal få være med å påvirke din hverdag. Det betyr ikke at du skal få bestemme alt som skal skje, men at din mening skal lyttes til. Uansett hvilken hjelp du får fra barnevernet, har du rett til å bli hørt, og dette er en del av medvirkningen. Barnevernet skal blant annet snakke med deg for å høre hva du mener, ønsker og tenker, og forklare deg hva som skal skje og hvorfor. Om barnevernet gjør noe du ikke er enig i er det viktig at du får høre hvorfor de har bestemt noe annet enn det du vil. Medvirkning handler også om at du har rett til å uttale deg i saker som handler om deg. Alle som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis informasjon og du skal få mulighet til å uttale deg  
før noe bestemmes. 

MEDVIRKNING

Barnevernet skal gi deg informasjon om 

de forskjellige mulighetene du har til å 

klage, du har rett til å klage på alt. Hvis 

du mener at noen som jobber med deg 

har gjort noe feil, kan du ta kontakt med 

saksbehandleren din eller en annen 

voksen du har tillit til slik at de kan hjelpe 

deg med å klage. I mange tilfeller har du 

rett på gratis rettshjelp når du klager.

KLAGE

Når du bor på institusjon har 
du lov til å bruke elektroniske 

kommunikasjonsmidler. Institusjonen kan likevel begrense, og i noen tilfeller nekte deg å bruke det hvis de mener at dette kan skade deg fordi de har et ansvar for å gi deg forsvarlig omsorg. Du kan fritt sende og motta post, 
men institusjonen kan kontrollere 
posten hvis det er mistanke om at 

den inneholder rusmidler eller  
farlige gjenstander. 

KOMMUNIKASJON

Barnevernet skal legge til rette for 
at du har mulighet til å ha besøk 
når du ønsker det, så lenge det 
følger reglene på institusjonen. 
Barnevernet og de ansatte kan 

nekte deg å ha besøk hvis dette  
kan være til skade for deg eller 

andre rundt deg, men da har du 
krav på en begrunnelse på  hvorfor du ikke får besøk.

BESØK

Du har rett til all nødvendig behandling 

hos psykiater, psykolog, lege og 

tannlege. De voksne rundt deg skal 

sørge for at du får kontakt med 

nødvendige helsetjenester.

BEHANDLING

Å bo på institusjon skal være 

som å bo i et hjem. Du skal 

behandles på en respektfull måte 

og hvis du gjør noe galt skal 

de ansatte forklare deg hvorfor 

det er galt. Voksne har ikke lov 

til å straffe deg fysisk, låse deg 

inne eller snakke stygt til deg. 

I noen tilfeller, hvis det er helt 

nødvendig og andre måter er 

prøvd først, kan de voksne holde 

deg fast en liten stund, vise deg 

inn i et annet rom eller stå i veien 

for deg for å sette grenser. Dette 

kan være for både din egen og 

andres trygghet og sikkerhet. 

Hvis det er helt nødvendig å 

bruke tvang skal dette gjøres så 

skånsomt som mulig. 

TVANG

Når du er 15 år har du egne 

partsrettigheter. Det betyr at du 

selv kan kreve at din sak skal tas 

opp i fylkesnemnda, eller at du 

kan klage på bestemmelser som 

fylkesnemnda har gjort. Når du 

er 15 år har du også rett til å lese 

sakspapirene dine hos barnevernet, 

men vi anbefaler at noen ser på de 

sammen med deg. Du har i tillegg 

rett til å se hva institusjonen har 

skrevet om deg, men det kan være 

flere grunner til at de voksne nekter 

deg å se disse opplysningene. Da 

skal du få en forklaring på hvorfor  

du ikke får se de. 

PARTSRETTIGHETER

Når du bor på institusjon er det fylkesmannen i ditt fylke som har ansvar for tilsyn. Når fylkesmannen kommer på tilsyn er det for å sjekke at institusjonen du bor på følger loven og at alle som bor der har det bra. Fylkesmannen kommer på tilsyn flere ganger i året og det er viktig at du snakker med og forteller fylkesmannen hvordan du har det. Hvert tilsyn har som regel et bestemt tema, men du kan likevel snakke om det du vil selv om det ikke har noe med temaet å gjøre. Du kan også snakke med fylkesmannen alene om du ønsker det.

TILSYN

Les mer på barnevernsbarna.no/dine-rettigheter-2/.  
På www.barneombudet.no kan du lese mer om dine rettigheter og stille spørsmål om det er noe du lurer på. 

DINE RETTIGHETER


